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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/297

Ændringsforslag 297
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antallet af køretøjer med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton, som registreres 
i medlemsstaten hvert kalenderår

b) antallet af motorkøretøjer med en 
tilladt totalmasse, herunder 
påhængskøretøjer, på mellem 2,8 og 3,5 
ton, der udfører international transport, 
som registreres i medlemsstaten hvert 
kalenderår

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/298

Ændringsforslag 298
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det samlede antal køretøjer med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, som er 
registreret i medlemsstaten pr. 31. 
december hvert år

c) det samlede antal motorkøretøjer 
med en tilladt totalmasse, herunder 
påhængskøretøjer på mellem 2,8 og 3,5 
ton, der udfører international transport, 
og som er registreret i medlemsstaten pr. 
31. december hvert år

Or. en



AM\1180747DA.docx PE621.710v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/299

Ændringsforslag 299
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den anslåede andel af 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton og vogntog med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton tegner sig for af 
den samlede vejtransport udført af samtlige 
køretøjer, der er registreret i 
medlemsstaten, opdelt på national kørsel, 
international kørsel og cabotagekørsel.

d) den anslåede andel af 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse, 
herunder påhængskøretøjer på mellem 
2,8 og 3,5 ton samt køretøjer på under 2,8 
ton tegner sig for af den samlede 
vejtransport udført af samtlige køretøjer, 
der er registreret i medlemsstaten, opdelt 
på national kørsel, international kørsel og 
cabotagekørsel.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/300

Ændringsforslag 300
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af de oplysninger, som 
Kommissionen indsamler i henhold til stk. 
3, samt yderligere dokumentation 
forelægger Kommissionen senest den 31. 
december 2024 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om udviklingen i det 
samlede antal motorkøretøjer med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton og vogntog 
med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, 
som udfører national og international 
vejtransport.ional and international road 
transport operations. På grundlag af denne 
rapport vurderer Kommissionen, om det er 
nødvendigt at foreslå yderligere 
foranstaltninger.

4. På grundlag af de oplysninger, som 
Kommissionen indsamler i henhold til stk. 
3, samt yderligere dokumentation 
forelægger Kommissionen senest den 31. 
december 2024 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om udviklingen i det 
samlede antal motorkøretøjer med en tilladt 
totalmasse, herunder påhængskøretøjer 
på mellem 2,8 og 3,5 ton, som udfører 
international vejtransport. På grundlag af 
denne rapport vurderer Kommissionen, om 
det er nødvendigt at foreslå yderligere 
foranstaltninger.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/301

Ændringsforslag 301
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for 10 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Or. en


